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Mange kjenner Karlsson enten som fisker eller kanskje 
som skipper på fergene til Color Line. Men, for noen tiår tilba-
ke var han skipper på taubåten Forlandet. Det var en ekte 
Framnæsgutt som tok over rattet på båten i 1979. Historiene 
er mange fra tida om bord. Båten tok blant annet imot og frak-
tet forskjellig typer flytende avfall fra båt til tankene ved Aru-
ba. En gang kom drittgjengen med en tank som skulle tøm-
mes om bord. Ved en feil var det ikke snakk om oljeholdig 
bunnvann, men septik! Da kommenterte chiefen; «Jeg bren-
ner alt, men jeg får ikke disse tampene gjennom dysene!» 

Karl Håkon Karlsson

I 1928 fikk landstasjonen i Grytviken bygd ei flytedokk. Det 
var et stort behov for en slik da hvalbåtene ofte fikk hard 
medfart i isen. Andre ganger kunne det være en hval som 
gikk i propellen. Byggingen skjedde med prefabrikkerte stål-
plater som var ferdigstilt på Framnæs mek. Værksted. Et lag 
med arbeidere fra verkstedet i Sandefjord var også med på 
monteringen på Sør Georgia.Flytedokka kunne ta fartøy 
med en største lengde på 42,7 meter og en dypgående på 4,6 
meter.  
 foto: hvalfangstmuseets fotoarkiv

Dokka i Grytviken 

grytviken: Hvalbåten Foca slippsatt i Grytviken på begynnelsen av 1920-tallet.  Foto: HvalFangstmuseets Fotoarkiv

Den gamle sliteren ligger i dag 
bare noen meter unna områ-
det der den hadde fast plass. 
Området ble kalt Aruba etter 

den kjente oljehavna i Venezuela. Nå 
skal båten pusses opp. Da den var i drift 
ble den betegnet som et flytende kleno-
dium for verkstedet!

Etter første verdenskrig ble det en stor 
etterspørsel etter nye hvalbåter. I 1921 
ble det sjøsatt to, Albatros og Foca, fra 
beddingene ved Bokerøen Verft i Svel-
vik. De ble begge slept til Bergen for å bli 
utstyrt med dampmaskin og kjele. Opp-
dragsgiveren var Compania Argentina 
de Pesca som drev hvalfangst fra Gryt-
vika på Sør Georgia. 

Disse to nybyggene var de to siste som 
ble levert fra verftet, som ikke klarte å 
drive med fortjeneste.

Det er ganske spesielt at begge skip 
fortsatt eksisterer. Albatros ligger delvis 
trukket på land i Grytvika. Til tross for at 
det ble bygd nær tusen hvalbåter er det 
bare et lite fåtall som eksisterer i dag.

Fra tidlig på 1920 tallet skjedde det en 
rivende utvikling innenfor hvalfangsten 
med stor satsing på pelagisk drift. Nå ble 
det etterspurt større og kraftigere båter. 

Foca var på mange måter en «gammel-
dags» hvalbåt allerede ved levering. Al-
lerede i 1927 ble fyringen ombygd til olje 
isteden for den gamle kullbaserte.

Nå tas båten tas ut av «fisket» fra Sør 
Georgia og blir med Pesca`s eget kokeri 
Ernesto Thornquist utenfor Patagonia. I 
sesongene 1929/30 og 1930/31 er opptrer 
båten som bøye båt med nytt navn, 
«Fem’ern», for kokeriet Solglimt.

Bygges om til taubåt
I opplagsåret 1931, blir båten solgt til 
Framnæs mek. Verksted. I løpet av de 
påfølgende år var det planer for en mo-
dernisering. Tanken var å sette båten 
inn i hvalfangst i Nordishavet. Derfor 
navnet «Forlandet», etter øya Prins 
Karls Forland ved Svalbard. Men båten 
kom ikke i fangst igjen. Nå bygges båten 
om til taubåt. På tegninger framgår det 
også at lasterommet blir kalt avfallsrom.

I de påfølgende tiår skulle båten bli et 
vanlig innslag i havnebildet i Sande-
fjord. På filmene som viser skipsdåp og 
stabelavløpninger fra 1950-tallet er all-
tid taubåten Forlandet parat. Til tross 
for moderne krav om funksjonalitet og 
god driftsøkonomi tok verkstedet vare 

på den gamle båten med dampmaskin. 
Når noen stilte spørsmålet hvordan 

dette kunne svare seg økonomisk kunne 
ledelsen ved verkstedet si at dette ikke 
var noe problem. 

Båten tok i mange år imot «slop» (av-
fallsvann) fra båter som skulle i dokk el-
ler lå ved verkstedet. Dette ble pumpet 
over på tanker i det området som hadde 
tilnavnet Aruba. 

Senere ble oljerestene fylt over på 
bunkerstankene og ga fyr under kjelen! 
På denne måten ble verkstedet kvitt 
problemavfallet som de hadde tatt i 
mot. Det var god økonomi å holde liv i 
den gamle sliteren!

I 1983 ble kursen satt for Oslo. Interes-
ser innenfor fartøyvernet hadde signali-
sert en sterk interesse for båten. Det ble 
enighet om en overdragelse for den net-
te sum av to 50-ører. De var fra 1921-  
skipets byggeår. Etter noen turer langs 
kysten der den deltok på arrangementer 
ble båten liggende i opplag i Oslo i en  
årrekke.

Tilbake i Sandefjord
Nå er båten på plass i Sandefjord igjen! 
Det er stiftelsen Sandefjord kystkultur-

 
Dette er et  

spennende prosjekt, 
sier Håkon Karlsson. 
Han var skipper på 
Forlandet da den 
gikk som taubåt  

for Framnæs  
mekaniske verksted.
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Forlandet – tilbake i Sandefjord

Framnes: Taubåten Forlandet, ex. Foca, var i mange år et kjent trekk i havnebildet. Her brytes is 
ved en av flytedokkene på Framnes.  Foto: reidar ottesen

1967: Forlandet tauer nettopp sjøsatte Thorswawe høsten 1967.  Foto: sls arkiv

senter som har overtatt den. Her vil den ble 
en arena for de som arbeider med kystkul-
tur og gamle fartøy.

Forlandet var et klenodium for verkstedet 
på Framnes. Det bærer båten preg av i dag 
også. Det er detaljer om bord som det knapt 
nok finnes maken til på noen andre båter i 
Norge. 

Riksantikvaren har allerede bidratt til å 
løse noen oppgaver og har signalisert at den-
ne båten skal prioriteres!

Med Forlandet har vi en båt som represen-
terer spennende epoker for Sandefjord og 
Vestfold.

d/S forlandet -  
ex. fem’ern - ex. foca
•  Bygd i Svelvik etter en modell fra Kaldnes 

mek. verksted i Tønsberg
•  Drift fra Grytvika på Sør Georgia
•  Drift for flytende kokeri på 1920-tallet 

hjemmehørende i Larvik
•  Drift i en årrekke for Framnæs mek. Verk-

sted i Sandefjord som taubåt 
 
Lengde: 113'0'' - 34.5 m
Bredde: 21'6''  -  6,55 m
Dypgående: 12'6''  -  3,8 m
Tonnasje brutto: 199 brt.

Tonnasje netto: 72 net.
Fart: 10 knop
Kjele: Skotsk røykrørskjele med et arbeids-
trykk på 200 pund pr. tomme
Maskin: Trippel ekspansjon 650 IHK, 105 
NHK

lokalhistorie
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setter  minnene i sving

har du bidrag til denne siden? Lever det i avisresepsjonen, 
mrk. Lokalhistorisk senter. Bilder merkes med hvem, hva, hvor, 
når, og helst med en beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner. 
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net

Sandefjord lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
Sideansvarlig: Harald Fevang   
Bildeansvarlig:  Svein Olav Løberg.
Medarbeidere:  Sven Erik Lund, Ragnar Iversen,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, Arthur Iversen,
Harry Rove, Bjørn Marum Olsen og Øystein Rismyhr.
kontaktperson: Svein Olav Løberg, tlf.: 928 07 555,  
e-post: post@sandefjordlokalhistoriske.no
www.sandefjordlokalhistoriskesenter.no


